
Een nieuwe Otiorrhynchus (Col. Cure.)

uit Nederland

door

Dr. D. L. Uyttenboogaart.

De heer Valck Lucassen overhandigde mij in October

1931 een groot aantal inlandsche Curculioniden ter deter-

minatie. Daaronder trok terstond mijne aandacht een serie

Otiorrhynchus gevangen te Vaals (Z.-Limburg) VI. 1931, die

hoewel bedriegelijk op singularis L. gelijkende, daarvan een-

vormig door eenen slankeren habitus afweken. Bij bestudee-

ring met het microscoop viel onmiddellijk op, dat het voor-

hoofd breeder was dan de rug van den snuit tusschen de

inplanting der sprieten, dat dientengevolge de oogen meer

terzijde van den kop waren geplaatst en dat de voorhoofds-

groef niet smal en spleetvormig was als bij singularis L.,

doch rond en diep. Bovendien puilen de oogen opvallend

buiten den kop uit, zijn cirkelrond en veel kleiner dan bij

singularis L., die groote elliptische vlakke oogen heeft, die

naar boven gericht zijn en daardoor een voorhoofd insluiten,

hetwelk smaller is dan de rug van den snuit tusschen de

inplanting van de sprieten. Daardoor viel deze serie van

den heer Valck Lucassen eigenlijk buiten de soortgroep

Metopiorrhynchus Reitt., waarvan sitigularis L. de type is. In

mijn eigen collectie ontdekte ik twee van deze afwijkende

exemplaren en wel i uit Valkenburg (5.1920) en i uit Eys

(6. 193 1). Ik schreef daarop aan den heer van Eecke te Leiden

om in de collectie EVERTS te willen nazien of zich daarin

ook dergelijke exemplaren te midden van O. singularis L.

bevonden en ontving ten antwoord, dat zulks inderdaad met

28 exemplaren het geval was, waarvan 24 uit de provincie

Limburg, van welke 19 uit het Zuiden en 5 van Steyl (uit
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aanspoelsel), terwijl er 4 van de Grebbe waren. Van de 67

echte singulm-is L. waren er slechts 6 uit Z. -Limburg.

Op mijn gelijkluidend verzoek aan andere Coleopterologen,

ontving ik van den heer VAN DER WiEL bericht, dat hij

onder zijn 32 inlandsche exemplaren van singularis L. er

6 (alle uit Z-Limburg) gevonden had, die met de door mij

gevonden afwijking overeenkwamen.

Door bemiddeling van den heer CoRPORAALontving ik

het singularis-Wi?i\.&x\2L-aX uit de collecties van Natura Artis

Magistra, EvERTS (voorzoover in het Zoölogisch Museum te

Amsterdam), v. D. HoOP, NoNNEKENS, Broerse, Seipgens

en Drescher en vond daarin de volgende aantallen van de

bovenbedoelde afwijking:

coll. Nonnekens 2 (Valkenburg 15/5 '20).

coll. V. D. Hoop i (Brummen 5 '94), i (Oosterbeek 6.1900),

5 (Warnsveld 5 '94), 2 (Steyl 1915).

coll. Everts i (Grebbe, v. Giersbergen), 2 (St. Cloud,

Lucassen), 2 (Luxemburg, DixON), 2 (ßoitsfort 1873,

ex. Musée de Bruxelles), i (St. Germain, LUCASSEN).

Daarna ontving ik van den heer Valck Lucassen nog de

rest van zijn j-?;/ö7//«rzj-materiaal, waarin zich nog 3 ex. van

de afwijking bleken te bevinden en wel i uit Valkenburg

7.1920 en 2 uit Rotterdam (ReCLAIRE 5.1901). Vervolgens

stelde ik mij over deze kwestie in verbinding met Pater

Rüschkamp te Bonn, doch deze verwees mij naar Prof. Dr.

Karl A. Penecke te Czernowitz, die op het oogenblik het

OtiorrhyncJiiis-vi\?i\.ç.x\-à.2\ van de Rheinische Koleopteren-

kollektion in bewerking heeft. Prof. Penecke berichtte mij,

dat hij in bedoelde collectie geen enkel exemplaar van de

door mij beschreven afwijking had kunnen vinden. Ik zond

hem daarop 4 ex. van bedoelde afwijking en ontving daarop

het volgende bericht:

,,Die übersandte Otiorrhyjichus-Avt ist sicher von Ot. sin-

gularis L. specifisch verschieden und eine noch unbeschrie-

bene Art." ^) Prof. Penecke was verder zoo vriendelijk de

') Prof. Penecke vond onder O. impressiventris in zijn eigen collectie

ook een exemplaar der nieuwe soort afkomstig van Clermont (Dep.

Seine), hetwelk ZHGel. voorzien van een ? indertijd daar voorloopig

geplaatst had.
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nieuwe soort ook zijnerzijds nauwkeurig te vergelijken met

het geheele singularts-mater\a.a.l, dat hij tot zijn beschikking

had en het resultaat van zijn onderzoek in den vorm van

een vergelijkende tabel aan mij te doen toekomen. Hoewel

de door ZHGel. opgesomde verschillen m. i. niet alle constant

zijn, zoo vormden zij eenerzijds eene bevestiging van de reeds

door den heer P. V. D WiEL en mij gevonden verschillen,

anderzijds een welkome aanvulling van mijn arbeid. Ik ver-

zoek dan ook de hieronder volgende vergelijkingstabel in de

Duitsche taal te willen beschouwen als eene combinatie van

de studie van Prof. Penecke en van ondergeteekende.

Vanzelfsprekend heb ik ook nagegaan of de nieuwe soort

soms ook reeds vroeger beschreven was. Als zoodanig kwa-

men slechts in aanmerking Marquardti Fald. en Chevrolati

Gyll. Van deze beide soorten is het mij niet gelukt de typen

op te sporen, maar de origineele zeer uitvoerige beschrijving

van Faldermann, die in mijn bezit is, sluit absoluut de

identiteit van Marquardti met de nieuwe soort uit, terwijl

alle oudere auteurs Chevrolati uitsluitend baseeren op dichter

gestelde korrelrijen op de tusschenruimten der elytra, waar-

mede een dichtere beharing gepaard gaat. Aan dit kenmerk
voldoen ook eenige door HUBENTHALbestemde exemplaren uit

het Zoölogisch Museum te Amsterdam, overigens verschillen

deze exemplaren in geen enkel opzicht van normale singularis,

terwijl het kenmerk bovendien niet constant en scherp is.

Op gezag van Prof. Penecke waag ik het dus de door

mij gevonden afwijking als een nieuwe soort te beschrijven,

waarbij ik er nog uitdrukkelijk op wijs, dat van een sexueel

onderscheid hier geen sprake kan zijn, daar de heer VANDER
Wiel van de echte singularis L. zeven exemplaren en van

de nieuwe soort vier exemplaren op de genitaliën onderzocht,

welke alle ÇÇ bleken te zijn.

Daar de nieuwe soort in den vorm van het voorhoofd en

de plaats der oogen vi\çX procerus Stierl. overeenstemt en

zij overigens zonder twijfel naverwant is aan singidaris L.,

kan zij toch geplaatst worden in de soortgroep Metopior-

rhynchus van het subgenus Dorymerus, hoewel de begrenzing

van deze soortgroep daardoor minder scherp en duidelijk

wordt dan zij uit de bewoordingen van Reitter's tabel
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(No. 70) schijnt te zijn. Ik noem de nieuwe soort „veterator'\

omdat zij op zulk een geraffineerde wijze de Coleopterologen

van Nederland, België en Frankrijk bedrogen heeft, door

haar gelijkenis met singularis.

Otiorrhynchus (Dorymerus) veterator nova species.

0. singiilari simillimus sed fronte inter oculos latiore, aequa

latitudine (ahquando latiore) quam rostri inter antennarum

inserationes dorsum; frontis fove majore, rotunda, profun-

daque; oculis aperte convexis versus capitis laterem positis,

minoribus, rotundatis; thorace modice breviore ad lateres

magis convexo,tuberculis in orbi majoribus, setarum insertioni-

bus in summo tuberculorum positis consequente setae aliquid

erectae sunt; elytris longioribus lateribus parallelis; setis in

elytrorum intervallis praecipue versus apicem longioribus

magis erectis. Long. 6 —9Y2 mM.
Habitat Neerlandiam meridionalem, Belgiam, Galliamque

septentrionalem.

Ter voltooiing der beschrijving volgt hier nu nog een

vergelijkende tabel in de Duitsche taal :

1. Oberkante der Fühlerfurche, den Seitenrand des Rüssel-

rückens bildend von derFühlereinlenkungsstelle bis zur Rüssel-

basis (Vorderrand der Augen) bei :

sing ularis veterator

parallel. erst etwas eingezogen, dann

nach dem Vorderrand der

Augen schwach gebogen di-

- vergierend.

2. Augenabstand (Stirnbreite) bei :

singularis veterator

kleiner als die Breite des gleichbreit oder etwas brei-

Rüsselrückens zwischen den ter als der Rüsselrücken

Fühlereinlenkungsstellen. zwischen den Fühlereinlen-

kungsstellen.

3. Stirngrübchen bei:

sinzularis veterator

schmal, lang, schlitzförmig', gröszer, rund und tief, im-

bisweilen kaum sichtbar. mer augenfällig.
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4. Augen bei :

singularis

gröszer, mehr weniger ellip-

tisch, sehr schwach gewölbt,

fast flach, bei Ansicht von

oben (senkrecht auf die Stirn-

ebene) die Seitenkontours

des Kopfes nicht überra-

veterator

kleiner, fast kreisförmig,

deutlich gewölbt, über die

Seitenkontours des Kopfes

etwas vorragend mehr seit-

lich gestellt, ihr Unterrand

nicht von oben sichtbar.

gend, ihr Unterrand sichtbar.

5. Das Verhältniss zwischen Halsschild und Elytren ist

bei singularis L. immer so dass das Halsschild relativ länger,

die Elytren relativ kürzer sind als bei veterator, auch sind

bei letzterer Art die Seiten des Halsschildes immer stärker

gerundet. Seiten der Elytren vom Schulter bis zum Absturz

bei singularis mehr weniger gerundet, bei veterator fast

parallel.

6. Körner der Halsschildscheibe bei:

singularis

relativ kleiner, die punkt-

förmigen Grübchen an der

Seite der Körner gestellt bis-

weilen sehr klein, die Borsten

deshalb ganz niederliegend,

nach der Mittellinie des Hals-

schildes p-erichtet.

veterator

relativ gröszer, die punktf.

Grübchen oben auf den Kör-

nern gestellt immer grosz

und augenfällig, die gekrüm-

ten Borsten deshalb deutlich

aufgerichtet.

7. Die auf den Flügeldecken-Intervallen je eine Längs-

reihe bildenden Borsten, sind bei veterator länger und mehr

aufgerichtet (besonders auf dem Flügeldeckenabsturz) als bei

singularis, was damit zusammenhängt das bei veterator die

punktförmigen Grübchen in den Körnern nicht ganz in der

nach hinten gerichteten Wölbung des Kornes gestellt sind,

sondern mehr nach dem Rücken des Kornes zu.

Typen in meiner Sammlung, Paratypen in den Sammlungen

des Museums zu Amsterdam und der Herren Prof. Penecke,

F. Valck Lucassen, Dr. D. Mac Gillavry und Nonnekens.


